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Z Á P I S 
 

o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k narozenému dítěti, 
 jehož zápis narození již byl v knize narození proveden 

 
před matričním úřadem ……………………….………., 

sepsaný dne……………………………………. 
 

Dostavili se 
  

ŽENA MUŽ 

Jméno, popř. jména 
 

  

Příjmení (popř. rodné) 
  

  

Datum narození 
  

  

Místo narození 
okres/stát 

  

Rodné číslo   
Státní občanství  
 

  

Rodinný stav 
  

 ----- 
 

Zánik předchozího manželství 
- datum úmrtí manžela* 
- datum právní moci rozsudku 

- o rozvodu manželství* 
- o prohlášení manželství 

za neplatné* 
- o prohlášení manžela 

matky za nezvěstného* 

 ----- 

Místo trvalého pobytu 
 
okres/stát 

  

Jiná forma pobytu na území 
ČR, jde-li o cizince 
(od kdy – do kdy) 

  

Totožnost prokázána 
(doklad vystavený kým, dne, 
platnost do) 

  

Svéprávnost ověřena dne 
(v AISEO, popř. v AISCIZ) 

  

 
 

Souhlasně prohlašují, 
 
že otcem dítěte pohlaví mužského* /ženského*  …………………………………………………..  
(jméno, popř. jména a příjmení dítěte) narozeného dne ……………., které je zapsáno v knize 
narození matričního úřadu ………………………………………………………………………….., 
ve svazku ………………., ročník ……………., str. ………………, poř. č. …………….. ………., 
je výše uvedený pan ………………………………………………………………………….  . 
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2. strana zápisu o určení otcovství ze dne …………….  
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
 

………………………………………………………….. 
a současně žádají, aby v zápisu narození dítěte ženského pohlaví bylo toto příjmení 
uvedeno v mužském tvaru ………..*  

 
Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení bude dítě užívat. * 

 
 

Dítě bude i nadále užívat jméno, popř. jména, zapsané/á v matriční knize,  
které/á nelze dohodou rodičů měnit. 

 
Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním 
úřadem, nebo před soudem, anebo před zastupitelským úřadem, a ani že neprobíhá soudní 
řízení o určení otcovství k tomuto dítěti. 
 
Máme spolu již tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození  
doloženo rodným listem*/ ověřeno úřední cestou*  
 
……………………………………………………................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Poučení:  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž 
dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem [§ 79a odst. 1 písm. d) zákona 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů]. 
Dále, fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně 
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo 

uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, 
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 

za účelem získání neoprávněné výhody [§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích]. 

 
Předložené doklady: 
Doklad o zániku manželství (vystavený kým, dne, čj., právní moc):  
Úmrtní list manžela matky dítěte (vydaný kým, dne): 
Potvrzení o rodinném stavu matky (vydané kým, dne), nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti: 
Čestné prohlášení matky o rodinném stavu (sepsané před, dne): 
 
Potvrzujeme, že jsme každý dnešního dne převzali jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení otcovství. 
 
Dále potvrzujeme, že jsme každý dnešního dne převzali dvě informace pro rodiče při souhlasném 
prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti. 
 
 
Přečteno a podepsáno: 
 
……………………………..                                                            ……………………………….. 
podpis otce dítěte                         podpis matky dítěte 
 
 
………………………………                                                           ……………………………….. 
podpis tlumočníka                                                                 otisk úředního razítka  
                                                                                          matričního úřadu a podpis matrikáře 
* Nehodící se škrtněte                                                                             


